
Zeiler Cesar Sierhuis Nederlands kampioen Laser Master Radial 
Zeilers Amsterdamse zeilvereniging De Doordrijvers presteren goed tijdens Nederlands 
Kampioenschap voor Masters 

Afgelopen Hemelvaart weekend is er weer een flinke delegatie van de Amsterdamse zeilvereniging 
‘De Doordrijvers’ afgereisd naar het Nederlands Kampioenschap voor Laser Masters. Dit NK, voor 
zeilers boven de 30 jaar, werd dit jaar gehouden op de Braassemermeer bij Roelofarendsveen en 
kenmerkte zich door prachtige maar zware omstandigheden met harde wind en een sterk 
deelnemersveld uit 11 verschillende landen. 

Waar er thuis op het Amsterdamse Kinselmeer, aan de Uitdammerdijk vlakbij Durgerdam, gezeild 
wordt door (wedstrijd)zeilers van verschillende niveaus is er ook een mooie groep fanatiekelingen die 
regelmatig nationale- en internationale wedstrijden bezoekt. Dit jaar moest de afvaardiging het 
helaas doen zonder de kopmannen Lennart Cnossen en Michiel Peeters, die door verschillende 
oorzaken niet aanwezig konden zijn. Toch bleven er nog steeds 17 zeil(st)ers van de Doordrijvers over 
die meestreden om de prijzen. 

Jurjen Blokzijl wist tussen de ex Olympiërs in de ILCA 7 categorie (7m2 zeiloppervlak) een knappe 5e 
plaats te bemachtigen. Cesar Sierhuis en Freek de Miranda namen in de ILCA 6 categorie (6m2 
zeiloppervlak) zelfs de 1e en 2e prijs mee terug naar de vereniging. 
Het bleef voor de club niet alleen bij overall hoofdprijzen en de nationale titel voor Cesar, in 
meerdere leeftijdscategorieën streden de Amsterdammers mee in de kop en greep bijvoorbeeld 
Hans Hoedeman de 1e plaats in de categorie ‘Great Grandmaster’ (65+). 

Laagdrempelig (wedstrijd)zeilen op het Kinselmeer vlakbij Durgerdam 
Wil jij ook op fietsafstand van Amsterdam centrum laagdrempelig meedoen met een grote groep 
enthousiaste Laserzeilers dan kun je ieder moment van het jaar instromen. Heb je al wat (wedstrijd) 
zeilervaring en wil je eens wat fanatieker meevaren tijdens de wedstrijden op de club op 
vrijdagavond, zaterdag- of zondagmiddag, stap dan eerst eens in onze clubboot. Er staan altijd zeilers 
klaar om je tips te geven of te helpen de boot onder controle te krijgen. Regelmatig worden er ook 
wat instap trainingen georganiseerd. Wordt je daarna enthousiaster dan kun je altijd een eigen 
bootje aanschaffen. Laat de wekelijkse sores achter wanneer je het prachtige landschap rondom 
Ransdorp en Durgerdam infietst en weer in je bootje mag stappen voor een sportieve krachtmeting 
met gelijkgestemde dames en heren van verschillende leeftijden! 

Meer info: www.doordrijvers.nl of info@doordrijvers.nl  
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